
SODINIIIKU BENDRIJOS,,VAGA" PAKARTOTINIO VISUOTIMO ATASKAITIMO
NARrU SUSTRINKTMO

PROTOKOLAS
2020-08-16

Vilnius

Susirinkimo pirmininkas: Andrius Juzefovidius

Susirinkimo sekretore: Jurgita Neverbickiend (atstovaujanti Vlad4 Praniausk4 pagal2020-0g-
16 igaliojim4)

Balsq skaiiiavimo komisija: Dainius Surgela

SB ,,Vagao' Ya9;J sklypaili5jq'81yra'bendrijosnariai. Susirinkime dalyvauja 42 bendrijos nariai
(iS jt+ - 7 atstoVaujami pagal pateiktus igaliojimus). S4raSas pridedamas. Susirinkimas vyksta pagal
neivykusio susirinkimo darbotvarkg. Vadovaujantis SB istatymo 16.10 str., susirinkimas laikomas
ivykusiu' Susirinkimas turi teisg priimti sprendimus pagal neivykusio susirinkimo darbotvarke.

Susirinkimo darbotvark6:

1-.- Valdybos pirmininko ataskaita metine bendrijos Ekines ir finansines veiklos ataskaita,
. atliktq ir planuojamq darbq ataskaita.

2. Revizijos ataskaita uL,20l9-2020 metus. Surinkti mokesdiai, skolininkai. Metine pajamq
ir i5laidq ataskaita.
3' Buhalterine apskaita, naujas mokestis uZ buhalterines paslaugas, atnaujinta mokesdiq

rinkimo tvarka.
4. Vandens vartotojq ataskaita vLZ0I9-2020 metus.
5. Elektros tinklq modernizacija, mokesdiai ir skolos.
6. Pajamq - i5laidq s4mata planas 2020-2021metams
7. Sklypq ribos, leidimai tvoroms stat5rti, galimybes formuojant maZuosius sklypus gatves

ribose. Gyvatvoriq, sklypq ribq ir tvory klausimai.
8. Atnaujinti sodq bendrijq nuostatai, esminiai pasikeitimai.
9. SB VAGA gatviq pavadinimq keitimo klausimo svarstymas.
10. SB VAGA gatviq ap5vietimo, projekto s?mata ir detaies, s4matos patvirtinimas2020-

2021 metams.
11. SB VAGA keliai. Sprendimas del le5q skirtq gatviq remontui panaudojimo s4matos

. tvirtinimas 2020-2021 metams.
12. Bendrojo naudojimo aikstele sB VAGA bendruomends veiklai.
13. Buitiniq ir kitq atliekq SB VAGA teritorijoje tvarkymas ir prieZiiira, bendros tvarkos

taisykles.
14' Aplinkos ir bendros teritorijos tvarkymas. Apleisti sklypai. Aplinkos tvarkymo

priemones.
15. Kiti einamieji klausimai.

1) Valdybos pirmininkas pateikd i5sami4 veiklos ataskait4 uZ nuveiktus darbus. Ataskaita
pridedama

Valdybos pirmininkas detaliai pristate savo veiklos ataskait4, aptardamas daugeli susirinkimo
dienotvarkeje nurodytr+ klausimq, t.y. pristate savo per ataskaitinius metus atliktus darbus
(suorganizuotas talkas, ivykusius susitikimus, valstybes ir kitoms institucijoms pateiktus pra5ymus
bendrijai svarbiais klausimais, atliktus darbus malinantnariq skolas bendrijai, atliktus keliq warkymo
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darbus, irengtas keliq saugumo priemones, surinkt4 informacij 4 apie galimus gatviq apSveitimo
irengimo variantus, pristate sitilymus ddl bendruomen6s aik5teles irengimo, sukurt4 bendrijos Facebook
puslapi, atnaujint4 skelbimq lent4, tvarkom4 bendrijos aplink4, pjaunam4 Zolg, atnaujintus bendrijos
istatus ir kt. darbus). Valdybos ataskaitos tvirtinimas:

Uilz 37
Prie5: 0
Susilaik6:5

Nutarimas: valdybos pirmininko ataskaita patvirtinta

Pastabos:
Buvo pateikta pastaba del valdybos nario Vitalijaus Tomaievidiauso kuris ndra narys ir neturi teises buti
valdybos nariu. Pasifrlyta pa5alinti ji i5 valdybos, paliekant valdyboje 4 asmenis. Balsavimui Sis
klausimas pateiktas nebuvo.

2) Revizijos ataskaita ui, 2019 -2020 laikotarpius. Ataskaita pridedama

Revizijos ataskaita detaliai pristat5rta buvo pirminio susirinkimo metu, Sio susirinkimo metu darkart4
pristat5rti esminiai jos punktai (bendrijos pajamos bei iSlaidos, le5q likudiai, bendrijos skolininkai ir kt.).
Revizijos komisija dave rekomendacijas revizuoti esamas nariq skolas, bevilti5kas skolas nura5yti,
aktyviau i5ie5koti esamas skolas bei vienkartini mokesti vykdantiems statybos darbus, keidiantis
bendrijos nariams registruoti Siuos pakeitimus ir perduoti informacij4 visiems suinteresuotiems
asmenims. Taip pat revizijos komisija atkreipe demesi, kad valdybos pirmininko atlyginimas sudaro
didZiqq dalimetines nariq imokos sumos. Balsavimo rezultatai:

Uilz 4Q
Prie5: 0
Susilaik6: 2

Nutarimas: revizijos komisijos ataskaita patvirtinta.

3) Buhalterin6 apskaita, naujas mokestis ui buhalterines paslaugas, atnaujinta mokesiig
rinkimo tvarka.

Pirminio bendrijos nariq susirinkimo metu buvo aptartas valdybos sprendimas keisti buhalteriniq
paslaugq imong vykdandi4 bendrijos buhaltering apskait4. Kol kas nusprgsta imones nekeisti, tik
perZi[reti atlygi uL. Sios imones teikiamas paslaugas. Balsavimui buvo pateiktas siiilymas bendrijai
sudaryti sutarti su UAB Perlas finance, tokiu biidu bendrijos nariams suteikiant dar vien4 alternatyvq
bud4 vykdyti mokejimus bendrijai. Siiiloma bendrijai tureti du,kodus mokejimams - vienas i5 jq skirtas
vandens vartotojq vykdomiems mokejimams uZ 'sunaudot4 vandeni, kitas - tiksliniams ir nario
mokesdiams mokdti.
Balsavimo rezultatai:

Utz 37
Prie5: 3
Susilaikd: 2

Nutarimas: pasiiilymui sudarAti sutarti su UAB Perlas finance pritarta

4) Sklyptt ribos, leidimai tvoroms statyti, galimyb€s formuojant maiuosius sklypus gatvGs
ribose. Gyvatvoriq, sklypq ribq ir tvorq klausimai.

Bendrijos nare Milda Reklaitiene pateike pra5ym4 leisti suformuoti ir prijungti prie jos esamo
Zemes sklypo papildom4 plot4 tarp jos sklypo ribos ir maksimaliai galimq/leistin4 iki Babiniq sodq 23-.
iosios g. spejamry'menamq raudonojq linijq, pastar4ji i5perkant vadovaujantis LR istatymais. ISperkamo
sklypo maksimalus plotas sudarytq ne daugiau nei20 kv.m. Milda Reklaitiene prie pra5ymo bendrijai
priddjo savo pra5ymo Vilniaus m. savivaldybei su visais priedais kopij4 bei Vilniaus m. savivaldybes
atsakym4 i 5i praSym4. Bendrijos nariams buvo pateiktas pasiiilymas pavesti tokiq ir pana5iq pra5ymq
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svarstymo ir sprendimq priemimo teisg bendrijos valdybai, nurodant, kad valdyba sprendim4turi priimti
atsiZvelgdama i kelio ribas, raudon4sias linijas bei kaimynq nuomong.

Balsavimo rezultatai:
Utz 37
Prie5: 2
Susilaikd:3

Nutarimas: pasitrlymui sprendimus d6l pana5ig klausimq pavesti priimti bendrijos valdybai
pritarta

5) SB VAGA gatvig pavadinimrl keitimo klausimo svarst5rmas.

Kadangi dviejq bendrijos gatviq (Babiniq sodq 22-oji g. ir Babiniq sodq 23-oji g.) gyventojai pateikd
bendrijai pra5ym4 pakeisti gatviq pavadinimus (eeatesn6',,ihftm:acija pateikta pirminiri|i6.4fi$k iojd),
bendrijos nariams pateiktas pasiiilymas pritarti Siems pra5ymams ir kreiptis i savivaldybg d6l gatviq
pavadinimq keitimo.

Balsavimo rezultatai:
UZ: gS

Prie5: 4
Susilaik€:3

Nutarimas: pasiulymui keisti gatviq pavadinimus pritarta.

6) SB VAGA gatviq ap5vietimo, projekto s4mata ir detal6s, s4matos patvirtinimas 2020-2027
metams.
Valdybos pirmininkas pristat6 alternatyvas kaip btitq galima igyvendin-ti
#+'i* ;. *a;s $iJiil ,gaw.tu,;fi.+iaiiaaiem;i.Ia+i**Oyue:..pr-ojekto suii*.:g-$# *irii
$-igffi,t8t}m,,E Ki alternat5nla- bcnar.i5os l65ornii,ffe.n$i'?.'dv.i'b.ffi
iitrtial{fln$iq,b€hdrifos,narirl.iemes sk'lypuose arba netolij+rib'€E;- rti i
rnifi€tqftndrijos nariq.vhklomo eloktros,ivado. prol,i*ineiilp,r, .b- r*.***a'U*0,{}lBr i:tdetEidiih,S
informaciianurodytavaldybospirmininkoatastaitojo).
Balsavimo rezultatai:

Ui :30
Prie5: 11
Susilaikd: 1

Nutarimas: pasifllymui irengti 7 Sviestuvus bendrijos l65omis pritarta

Taip pit pateiktas pasi0lymas bendrijos nariui, kuris sutinka del tokio Sviestuvo pajungimo prie jo
elektros lvado, taikyti 17 EUR nuolaid4 nuo jam priklausandio moketi nario ar tikslinio mokesdio
metines sumos. Toki4 padi4 nuolaid4 siuloma taikyti ir bendrijos nariams jau anksdiau savo le5omis

irengusiems gatviq Sviestuvus ir prijungusius juos prie savo valdomo elektros ivado.

Balsavimo rczultatai:

Ai,z 42
Prie5: 0
Susilaik6:0

Nutarimas: pasifllymui taikyti nuolaid4 mok6tiniems mokesiiams/ina5ams visiemil
prisijungusiems gatv6s Sviestuvus prie savo elektros ivado pritarta
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7) SB VAGA keliai. Sprendimas d6t l65q skirtq gatviq remontui panaudojimo s4matos

tvirtinimas 2020-2021 m etam s.
Valdybos pirmininkas pateike pasifilym4 bendrijai priklausandiq gatviq ir keliq tvarkymui (aWeLti

Lvyro,skafdos, samdyti technik4 ir kt.) 2020-2021 laikotarpiui skirti iki 2000 EUR.

Balsavimo rezultatai:

Ut;42
Prie5: 0
Susilaik€:0

Nutarimas: pasifrlymui Pritarta

UZ:30
Prie5:12
Susilaikd 0

Nutarimas: pasitrlymui Pritarta

9) Tikstinirl ina5q ir nario mokesiio klausimas
Buvo iStettas dienotvarkeje nenumatSrtas klausimas - nario ir tiksliniq mokesdiq dydis bei

sk'aidiavimo tvarka. Kai kurie nariai mano,-kad 15 EUR uZ ar4 mokestis yra per didelis, kai kurie

nariai kele klausim4, kad mokestis visiems nariams turi b[ti vi6nodas neatsiZvelgiant i sklypo plot4.

Balsavimui pateiktas sitilymas anksdiau patvirtintos tvarkos (t.y. mokamas 15 EUR mokestis uZ

ar4) nekeisti.
Balsavimo rezultatai:

At;33
Prie5:8
Susilaik6 I

Nutarimas: pasitilymui mokesiio dydiio ir skaiiiavimo tvarkos nekeisti pritarta

10) Pirmininko darbo uimokesiio keitimas, galimas pirmininko perrinkimas

Buvo iSkeltas dienotvarkeje nenumat;rtas klausimas - sillymas maLintivaldybos pirmininko darbo

uhnokesti arba i5 vis perrinkti pirminink4. Daugumai susirinkime dalyvavusiq nariq paprie3taravus

Sio klausimo svarst5rmui, argumentuojant, kad Sio klausimo svarstymas Zlugdo visus iki tol nariq

susirinkimo priimtus sprendimus (ypad s4matas gatviq ap5vietimui, bei keliq remonto darbams) -

balsavimui j is nepateiktas.
,..llqq",
i '| i.-- _{,. ,: '|r

::-'R' A. Juzefovidius

J. NeverbickieneSusirinkimo sekretore
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SODININKU BENDRIJOS,,VAGA* PAKARTOTINTO VNUOTII\-IO ATASKAITTMO NARrU
SUSIRIIIKIMO

JURIDINIO ASMENS KODAS 191708775

PROTOKOLAS
2020-08-16

Vilnius
Susirinkimo pirmininkas: Andrius Juzefovidius
Susirinkimo sekretor€: Jurgita Neverbickiene (atstovaujanti Vlad4 Praniausk4 pagal2020-08-16 igaliojim4)
Balsg skaiEiavimo komisija: Dainius Surgela

SB VAGA yra 8i sklypai, 15..1q 81,yra benrlrijos nariai. Susirinkime dalyvauja 42 bendrijos nariai (i5 jq - 7
atstovaujami pagal pateiktus igaliojimus). S4ra5as pridedamas. Susirinkimas vyksta pagal neivykusio 2020-07-19 del
nesusirinkusio sodq bendriios VAGA nariq kvorumo susirinkimo darbotvarkg. Vadovaujantis SB istatymo 16.10 str',
susirinkimas laikomas ivykusiu. Susirinkimas turi teisg priimti sprendimus pagal neivykusio susirinkimo darbotvarkg.

Susirinkimo darbotvarkO:
l. Valdybos pirmininko ataskaita metine bendrijos iikines ir furansines veiklos ataskaita, atliktr; ir planuojamq

darbq ataskaita.
2. Revizijos ataskaita uL 2019-2020 metus. Surinkti mokesdiai, skolininkai. Metine pajamq ir i3laidq

ataskaita.
3. Buhalterine apskaita, naujas mokestis uZ buhalterines paslaugas, afiraujinta mokesdiq rinkimo tvarka.
4. Vandens vartotojq ataskaita uL20l9-2020 metus.
5. Elektros tinklq modemizacija, mokesdiai ir skolos.
6. Pajamq - iSlaidq s4mata planas2020-2021 metams
7. Sklypq ribos, leidimai tvoroms statyti, galimybes formuojant maZuosius sklypus gatves ribose. Gyvatvoriq,

sklypq ribq ir tvory klausimai.
8. Atnaujinti sodq bendrijq nuostatai, esminiai pasikeitimai'
9. SB VAGA gatviri pavadinimq keitimo klausimo svarstymas.
10. SB VAGA gatviq ap5vietimo, projekto sqmata ir detales, sqmatos patvirtinimas 2020-202I metams.
11. SB VAGA keliai. Sprendimas del leSq skirtq gatviq remontui panaudojimo s4matos tvirtinimas 2020-2021

metams,
12. Bendrojo naudojimo aikStele SB VAGA bendruomenes veiklai.
13. Buitiniq ir kitq atliekq SB VAGA teritorijoje tvarkymas ir prieZiiira, bendros tvarkos taisykles.
14. Aplinkos ir bendros teritorijos tvarkymas. Apleisti sklypai. Aplinkos tvarkymo priemones.
15. Kiti einamieji klausimai.

7') Sklypq ribos, leidimai tvoroms statyti, galimyb6s formuojant maZuosius sklypus gatvds ribose. Gyvatvorig'
sklypq ribg ir tvorq klausimai.

Bendrijos nare Milda Reklaitiene pateike pra5ym4 (dok. data 2020-07-07) leisti suformuoti ir prijungti prie jos

esamo Zemes sklypo Nr.16 papildom4 plot4 tarp jos sklypo ribos ir maksimaliai galimq/leistin4 iki Babiniq sodq 23-iosios
g. spejamq/menamrl raudonq linijq, pastar4ji i5perkant vadovaujantis LR istatymais. I5perkamo sklypo maksimalus plotas

sudaryfq ne daugiau nei 20 kv.m. Milda Reklaitiene prie pra5ymo bendrijai pridejo savo pra5ymo (dok. data 2020-03-16)
Vilniaus m. savivaldybei su visais priedais kopij4 bei Vilniaus m. savivaldybes administracijos Zemes tvarkymo ir

administravimo skyriaus atsakym4 ( dok. data 2020'03-16) i5i pra5ymq.
SB VAGA nariai, visq pirma, paZymejo, kad jie nemato problemos duodant nariams sutikim4 i5perkant maZus

isiterpusius sklypus, jei sklypq savininkq pra5ymai neprie5tarauja LR istatymams.
Bendrijos nariams buvo pateiktas pasiiilymas nuo Siol pavesti tokiq ir pana5iq pra5ymq svarstymo ir sprendimq

priemimo teisg perduoti bendrijos valdybai, nurodant, kad valdyba sprendim4 turi priimti atsiZvelgdama ! kelio ribas,
raudonEsias linijas bei kaimynq nuomong.

Balsavimo reztiltatai:
Uil:37
Prie5: 2
Susilaik0:3

Nutarimas: pasiulymui sprendimus d6l pana5ig klausimg pavesti priimti bendrijos valdybai pritarta

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretore .
ISraSas tikras
Sodin inkq bdndrijos,,VAGA* pirmin inkas
A.Juzefovidius

) . . - lA. Juzpfovitius - " V p|r' 2'
J. Neverbickiene 
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